
Nasjonale avvirkningsprognoser ‘21



Hva

• Prosjektet «Analyse av avvirkningsmulighetene i Norge» 

• Initiert av Norges Skogeierforbund og Norskog

• Nils Bøhn i Norges Skogeierforbund har vært kontaktperson for 
oppdragsgiverne, og Aksel Granhus har vært prosjektleder i NIBIO

• Målsetning: 

beskrive skogressursene og å gjennomføre beregninger over framtidige 
avvirkningsmuligheter basert på data fra registreringer utført på 
Landsskogtakseringens permanente prøveflater



Hvorfor

• Betydelig usikkerhet knyttet til fradraget for miljøhensyn

• Omfanget av skogvern øker, med mål om at 10 % vern

• Skog22 vurderte kun hogstklasse 5

• Effekter av ulike investeringsnivå

• Skog22: mulig å øke avvirkningen fra 11 mill. m3 til minst 15 mill. m3

Hogstnivået er nå 13 mill. m3 og stigende… 



Data = Landsskogtakseringen





Framtidige fratrekk i areal for skogproduksjon

• Hva aksepteres av driftskostnader (ubegrenset, <350, <250)

• Hvor langt ned i hkl 4 kan det avvirkes? (0 eller 25%)

• Hvor mye skog skal vernes?

• Innsats i skogkultur (foryngelse + ungskogpleie: dagens eller intensiv) 

• Skogskubikk (inkl topp, bult og øvrig svinn)



Prognosealternativer



Ubeg., <350, <250
25 % hkl 4

Dagens skogkultur

Ubeg., <350, <250
25 % hkl 4

Intensiv skogkultur 

Ubeg.
0 % hkl 4
Dagens 

skogkultur

<250
0 % hkl 4
Dagens 

skogkultur

Mindre vern ->



Viken m Oslo Innlandet Sør-Vestland

Vestlandet Trøndelag Nord-Norge
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Effekt av skogkultur
Alternativ 1, dagens skogkultur Alternativ 4, intensiv skogkultur







Hvorfor
• Betydelig usikkerhet knyttet til fradraget for miljøhensyn, endringer/utvikling gjør det 

nødvendig å gjennomgå forutsetningene for fradragene for miljøhensyn

• Omfanget av skogvern øker, med mål om at 10 % vern, betydningen av økt skogvern for 
avvirkningspotensialet avhenger av vernets innretning (ikke vurdert i Skog 22)

• Skog22 gikk kun på tilgangen på tømmer i hogstklasse 5, i praksis vil tømmer kunne være 
tilgjengelig for hogst noe tidligere, spesielt på de bedre granbonitetene

• Langsiktig avvirkningspotensiale er avhengig av investeringsnivå og strategi, effekter av 
ulike investeringsnivå bør inkluderes i en ny kvantumsanalyse

• Skog22: mulig å øke avvirkningen fra 11 mill. m3 til minst 15 mill. m3 

Hogstnivået er nå økt til 13 mill. m3. En viss usikkerhet om avvirknings-potensialet er ikke 
noe problem så lenge en er sikker på at det er grunnlag for å øke hogsten betydelig. Når 
en nærmer seg et antatt avvirkningspotensiale, blir det viktigere å ha et best mulig 
grunnlag for å vurdere hvor mye mer det er grunnlag for å avvirke og hvordan dette 
fordeler seg på treslag og regioner


